
«Әкем, анам және мен - тату отбасымыз!» 

Республикалық интернет-байқауының қорытындысы 

 

         ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Театрдың ғажайып 

әлемі» республикалық интернет-байқауын 2017 жылғы 6 наурыздан  – 12 

мамыр аралығында балаларға арналған www.ziyatker.org  ғылыми-танымдық 

сайтта қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты: білім алушыларды шығармашылық қызметке 

тарту, дарынды балаларды анықтау және қолдау. 

Міндеттері: 
- балалар мен жастардың шығармашылық қабілеттерін дамыту және 

жүзеге асыру; 

- балалар мен жастардың  шығармашылық әлеуетін дамыту; 

- балалар мен жастардың қиял және фантазиясын  ашу; 

- балалар мен жастардың  көркемөнер қабілеттерін дамыту. 

Байқауға барлығы 67 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға келесі жас санаттары бойынша 4-17 жас аралығындағы білім 

алушылар қатысты: 

4-6 жас; 

7-10 жас; 

11-14 жас; 

15-17 жас. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1. «Менің жанұям» номинациясы; 

2. «Әкем, анам және мен - тату отбасымыз!» номинациясы; 

3. «Отбасы ағашы» номинациясы. 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 

5 баллдық жүйемен бағаланды:  

         байқау тақырыбы мен номинациясына сәйкестігі; 

         жұмыстың сапасы мен орындалу шеберлігі; 

         идеяның түпнұсқалығы; 

         жұмыстың көркемдік дәрежесі; 

         шығармашылық деңгейінің автордың жасына сәйкестігі; 

         байқаудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкестігі; 

         түпнұсқалығы және өз бетімен орындалуы; 

         жұмыстың ашықтығы және мәнерлілігі; 

         жұмысты орындау сапасы; 

         ұқыпты орындалуы; 

         байқау тақырыбының көрсетілуі және байқау шарттарына сәйкестігі; 

        сәндік-қолданбалы шығармашылық саласындағы дағдылары мен        

шеберліктерін көрсетуі; 

        жұмыстың жоғары эстетикалық деңгейі; 

        материалдарды сәтті таңдауы; 

http://www.ziyatker.org/


        қысқаша мазмұндамасының болуы. 

        «Әкем, анам және мен - тату отбасымыз!» республикалық интернет-

байқауының әділ қазыларының шешімі негізінде 39 қатысушы жеңімпаз 

болып анықталды.  

         «Менің жанұям» номинациясы бойынша: 

жас санаты: 4-6 жас  

I орын: 

1. Кан Николь (Қарағанды облысы, «Березка» ясли-балабақшасы); 

2. Кириченко Мария (Ақтөбе облысы, Алға қаласы, «Еркемай» №1 

ясли-балабақшасы); 

3. Нигматулина Иллария  (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 

№3 ясли-балабақшасы);  

4. Шаркаев Михаил (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Заречный 

ауылы, «Алтын бесік» балабақшасы). 

         II орын: 
5. Ведяскина Яна  (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,  «Бөбек» 

шағын орталығы); 

6. Ғалиасқар Айгерім (Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай 

қаласы, №7 «Айналайын» бөбекжайы);  

7. Оськина Ульяна (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, «Бал бала» 

балалар білім беру орталығы). 

III орын: 

8. Амантай Аружан (Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Бөгетсай 

мектеп-гимназиясы);  

9. Бекбаулы Қоныскерей (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, 

Таушық ауылы, «Айгүл» балабақшасы);  

10.  Дуйсенова Аружан  (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, 

«Балбөбек» балабақшасы); 

11.  Жолдыбаева Аянат  (Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Бөгетсай 

мектеп-гимназиясы); 

12. Казбулек Бекзат (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Таушық 

ауылы, «Айгүл» балабақшасы);  

13.  Какимова Альбина  (№ 12 ясли-балабақшасы);  

14.  Науменко Даниэль (Қарағанды облысы,  «Березка» ясли-

балабақшасы). 

 жас санаты: 7-10 жас 

 I орын:  

15.  Қуатбай Алмас (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Рахат 

ауылы, Ақсу шағын ауданы, № 18 орта мектебі). 

II орын:  

16.  Абай Нұрсұлтан (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Рахат 

ауылы, №18 орта мектебі); 

17.  Мұхамбеталы Нұрасыл (Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов 

ауданы, Абай ауылы, Абай атындағы орта мектебі); 



18.  Оңласын Айару (Жамбыл облысы,Тұрар Рысқұлов ауданы, Абай 

ауылы, Абай атындағы орта мектебі); 

19.  Хасан   Шұғыла (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Рахат 

ауылы, № 18 орта мектебі).  

III орын: 
20.  Әбдіжанқызы Кәусар (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, 

Рахат ауылы, № 18 орта мектебі); 

21. Базарбай Аяжан (Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Абай 

ауылы, Абай атындағы орта мектебі); 

22.  Жақып Ажар  (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау 

ауданы,Саумалкөл қазақ орта мектебі); 

23.  Мұхаметжан Дильназ (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, 

Рахат ауылы, № 18 орта мектебі); 

24.  Рахиева Карина (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, 

Саумалкөл қазақ орта мектебі); 

25.  Хайролова Жанель  (Ақтөбе қаласы, № 5орта мектебі). 

жас санаты: 11-14 жас 

III орын: 

26.  Абиева Айя (Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Д. Шалабекұлы 

атындағы негізгі орта мектебі). 

«Әкем, анам және мен - тату отбасымыз!» номинациясы 

бойынша:  

жас санаты: 4-6 жас  

III орын: 

27.  Хорошилва Елизавета (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, 

Затобольск ауылы, «Балбөбек» балабақшасы). 

жас санаты: 7-10 жас 

II орын:  

28.  Абай Нұрсұлтан (Маңғыстау облысы,  Жаңаөзен қаласы, Рахат 

ауылы, №18 орта мектебі). 

III орын: 

29.  Сазонов Никита (Қостанай облысы, Қостанай ауданы,  Смирнов 

орта мектебі). 

жас санаты: 11-14 жас 

I орын: 

30.  Бұғыбаева Дана (Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, № 32 орта 

мектеп-гимназиясы). 

жас санаты: 15-17 жас 

 I орын: 

31.  Широков Александр (Қостанай облысы, Федоров ауданы, 

Федоровка ауылы, Федоров ауылшаруашылық колледжі). 

«Отбасы ағашы» номинациясы бойынша: 

жас санаты: 4-6 жас  

I орын: 



32.  Кутинская  Дарья (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Заречное 

селосы, «Алтын бесік» балабақшасы). 

II орын:  

33.  Зиненков Олег (Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Заречное 

селосы, «Алтын бесік» балабақшасы). 

III орын: 

34.  Мапон Дамир (Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау ауылы, 

«Қарлығаш» бөбекжай балабақшасы). 

жас санаты: 7-10 жас 

I орын: 

35.  Сериков Алижан (Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел 

ауылы, № 6 орта мектебі). 

III орын: 

36.  Кинаятова Гульназ  (Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы, 

Қызылағаш ауылы, М. Аймақов атындағы орта мектебі); 

37.  Қанатбай Арайлым  (Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Рахат 

ауылы, Ақсу шағын ауданы, № 18 орта мектебі); 

38.  Қартанбай Әділе (Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Ақермен 

ауылы, № 11 Ә.Хасенов атындағы орта мектебі); 

39.  Молдатайр Диана (Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтарал 

ауданы, Қоғалы ауылы, Ж. Сүлейменов орта мектебі). 

 

                                Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар 

саны 

Жеңімпаздар 

1 Қарағанды облысы 10 7 

2 Ақтөбе облысы 8 6 

3 Маңғыстау облысы 10 9 

4 Жамбыл облысы 6 5 

5 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

4 2 

6 Қостанай облысы 9 8 

7 Атырау облысы 5 1 

8 Ақмола облысы 5 1 

9 Шығыс Қазақстан 

облысы 

7 1 

10 Алматы облысы 3 - 

 Барлығы  67 39 

 


